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ROTEIRO PARA OBTENÇÃO DA 

NOTA PARCIAL DA 2ª ETAPA 

3º ANO – EF1 
Senhores Pais, 

Caros Alunos, 

 

As notas parciais referentes à 2ª Etapa serão obtidas por meio de produções realizadas pelos 

alunos, explorando a temática dos conteúdos trabalhados em nossas aulas. 

 

As apresentações acontecerão na semana de 13 a 17/07, porém abaixo seguem maiores 

esclarecimentos.  

 

PORTUGUÊS 

• TEMA: Cantigas de roda. 

• DATA DA APRESENTAÇÃO: 13/07. 

 

• TIPO DE PRODUÇÃO: Interpretação / Criação de Cantigas de Roda. 

 

• ORIENTAÇÕES:  

Pesquise e escolha dentre as cantigas de roda a que você mais gostar. Você poderá 

solicitar ajuda de um adulto para elaborar uma interpretação com a música escolhida. 

Essa interpretação poderá ser em forma de poesia, dança, dramatização, declamação ou 

até mesmo cantar do seu jeito. 

Você deverá criar a sua versão da canção, alterando o lugar, ou os personagens, ou ainda 

o desfecho da cantiga original.  

• ATENÇÃO ÀS INSTRUÇÕES: 

✓ Caracterizar-se de acordo com a cantiga escolhida; 

✓ Apresentar em sala de aula, individualmente, da forma que você escolheu, porém de 

acordo com as orientações; 

✓ Essa apresentação em sala de aula valerá a sua nota parcial de Português da 2ª 

etapa. 

 

MATEMÁTICA 

• TEMA: Brincando eu aprendo a tabuada de multiplicação. 

• DATA DA APRESENTAÇÃO: 14/07. 

 

• TIPO DE PRODUÇÃO: Tabuada de multiplicação. 

• ORIENTAÇÕES:  

Pesquise vídeos de jogos que mostrem como aprender a tabuada de multiplicação de 
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forma leve e divertida. Usando materiais recicláveis ou esquemas feitos com o próprio 

corpo, monte uma apresentação da tabuada de multiplicação. 

 

• ATENÇÃO ÀS INSTRUÇÕES: 

✓ Usar material reciclável ou o próprio corpo; 

✓ Apresentar o jogo (tabuada); 

✓ Demonstrar como aprender a tabuada construída; 

✓ A apresentação será ao vivo e individual; 

✓ Essa atividade valerá nota de 0 a 10 e corresponde à nota parcial de Matemática da 

2ª etapa. 

 

CIÊNCIAS 

• TEMA: Animais vertebrados, invertebrados, silvestres e domesticados. 

• DATA DA APRESENTAÇÃO: 15/07. 

 

• TIPO DE PRODUÇÃO: Álbum. 

• ORIENTAÇÕES: 

Pesquise sobre os grupos dos animais vertebrados e invertebrados e monte um álbum 

contendo gravuras e informações sobre os tipos de animais citados. 

 

• ATENÇÃO ÀS INSTRUÇÕES: 

✓ O álbum que pode ser montado em folhas A4, caderno de desenho ou caderno 

brochura. Mínimo de 4 páginas e máximo de 6; 

✓ Deve ser citada a fonte de onde foram retiradas as informações sobre os animais 

apresentados; 

✓ Anfíbios, peixes, aves, répteis, mamíferos, silvestres e domesticados devem ser 

citados; 

✓ Esse material será apresentado ao vivo na data marcada acima. 

 

HISTÓRIA 

• TEMA: O nascimento da nossa cidade: Fortaleza. 

• DATA DA APRESENTAÇÃO: 16/07. 

 

• TIPO DE PRODUÇÃO: Álbum. 

• ORIENTAÇÕES:  

Pesquise sobre a cidade de Fortaleza; o nascimento, a formação, os habitantes, os 

governantes, os pontos turísticos e os patrimônios existentes. 

 

• ATENÇÃO ÀS INSTRUÇÕES: 

✓ Utilize as informações que você coletou sobre a cidade de Fortaleza e monte um 

álbum que deverá ter capa e, no mínimo, 4 páginas e no máximo 6. 

✓ O álbum será apresentado ao vivo, no dia já determinado acima. Ao final dê um 
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depoimento sobre o que você aprendeu de novo com esse trabalho; 

✓ A apresentação em sala de aula valerá a nota parcial de História da 2ª etapa. 

 

GEOGRAFIA 

• TEMA: Propriedades privadas e públicas. 

• DATA DA APRESENTAÇÃO: 17/07. 

 

• TIPO DE PRODUÇÃO: Maquete. 

• ORIENTAÇÕES: Utilizando materiais recicláveis construa uma maquete apresentando a 

diferença entre lugares públicos e privados. 

 

• ATENÇÃO ÀS INSTRUÇÕES: 

✓ Utilize material recicláveis / alternativos: caixas, palitos, bonecos, tampas de garrafas, 

papelão, enfim... não é necessário comprar material. Procure utilizar o que tem em sua 

casa; 

✓ Construa dois lugares: privado e público e estabeleça a diferença entre ambos; 

✓ Essa apresentação acontecerá ao vivo no dia marcado acima e terá duração mínima 

de 1 minuto e máxima de 4; 

✓ Essa apresentação valerá a sua nota parcial de Geografia da 2ª etapa. 

 

IMPORTANTE: 
 
Este documento refere-se aos trabalhos que gerarão nota parcial da 2ª Etapa (AP2). Caso o aluno 
perca a data da apresentação terá direito à Avaliação de 2ª Chamada, assim como quando por 
ocasião das provas regulares. 
 
TODO E QUALQUER ALUNO QUE NÃO SE SINTA À VONTADE DE APRESENTAR-SE 
PUBLICAMENTE TEM O DIREITO DE FAZÊ-LO DE FORMA PARTICULAR. PARA ISSO 
DEVERÁ SEGUIR TODAS AS ORIENTAÇÕES DADAS, INCLUSIVE DATAS, E ENVIAR EM 
FORMA DE VÍDEO À PROFESSORA AVISANDO ANTECIPADAMENTE. O VÍDEO DEVERÁ 
TER UM TEMPO MÍNIMO DE 1 MINUTO E MÁXIMO DE 3. DEVERÁ SER ENCAMINHADO À 
COORDENAÇÃO UM DIA ANTES DO PRAZO FINAL, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM 
NOME COMPLETO, SÉRIE E TURNO NO QUAL O ALUNO ESTUDA. 
 
A data da 2ª chamada será informada juntamente com o roteiro das Avaliações Bimestrais da 2ª 
Etapa (AB2). 
 

Em caso de dúvidas, por favor, nos contate. Será uma satisfação atendê-los. 

 
 
Atenciosamente, 
 
COORDENAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
Ensino Fundamental 1 


